Ročni gospodinjski aparati 8.2015
Koda

EAN koda

MPC brez DDV

MPC z DDV

NOO

3830004640011

NOODLMATIC
1 leto garancije

Namenjen izdelavi rezancev, omogoča valjanje
in rezanje testa

18,02

21,99 €

TRO

3830004640028

TROREZ
1 leto garancije

Omogoča izdelavo zelo tankih rezancev (0,7),
izdelavo standardnih in širokih rezancev

27,86

33,99 €

DRO

3830004640059

MLINČEK ZA OREHE
1 boben
5 let garancije

Omogoča zelo drobno mletje orehovih jedrc,
lešnikov, mandeljnov, brazliskih oreščkov,
pistacij in suhega kruha za drobtine, velika
dozirna posoda s pokrovčkom

11,47

13,99 €

DRO2

8606008756271

MLINČEK ZA OREHE
2 bobna
5 let garancije

1. Boben za mletje orehov, lešnikov,
mandeljnov idr., zelo drobno mletje, 2. Boben
za mletje sadja in zelenjave, velika dozirna
posoda s pokrovčkom, darilo: skleda 1 liter z
možnostjo uporabe v zamrzovalniku,
mikrovalovni pečici in pomivalnem stroju

15,57

18,99 €

BIO

3830004640462

BIOKOSMIČNIK
3 leta garancije

Strojček za izdelavo bio kosmičev iz pšenice,
ječmena, ovsa, rži, pire, lanenega semena…

27,04

32,99 €

3830004640141

MLINČEK ZA
OREŠČKE
1 boben
5 let garancije

Namenjen mletju orehov, lešnikov, mandeljnov,
brazilskih oreščkov, trdega sira, suhega kruha,
hrena, čokolade…, izdelan iz plastične mase
ABS, boben za drobno mletje je iz nerjavečega
jekla, prijemalni del ročice iz mehke gume,
prijetne na otip.

22,12

26,99 €

GRI2

3830004640554

MLINČEK ZA
OREŠČKE
2 bobna
5 let garancije

Namenjen mletju orehov, lešnikov, mandeljnov,
brazilskih oreščkov, trdega sira, suhega kruha,
hrena, čokolade…, izdelan iz plastične mase
ABS, boben za drobno mletje je iz nerjavečega
jekla, prijemalni del ročice iz mehke gume,
prijetne na otip.

27,04

32,99 €

PF

3830004640042

REZALEC ZA POMFRI
Namenjen rezanju krompirja za pomfi
3 leta garancije

13,11

15,99 €

RB

3830004640073

RIBEŽ KOMBINIRANI
5 let garancije

Namenjen rezanju sadja in zelenjave, reže od 0
do 8 milimetrov, rezalna širina noža je 8 cm,
pokončna rezila omogočajo rezanje trakov ali
kockic

9,01

10,99 €

RBS

3830004640448

RIBEŽ SPECIAL
3 leta garancije

Namenjen rezanju sadja in zelenjave, reže od 0
do 5 milimetrov, rezalna širina noža je 10 cm

9,01

10,99 €

IZK

8606008756431

IZKOŠČIČEVALEC
1 leto garancije

Namenjen izkoščičevanju češenj, oliv,…

9,83

11,99 €

GRI

Slika

Naziv

Opis

Opombe

